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POMORSK|E TOWARZYSTWO MUZYCZNE W TORUNIU
Szosa Chełmińska 224 1226

87-100 Toruń
rvww.ptm.info.pl

maqdalena@cynk.net
tel. 501153208
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WAKACII MUZYCZ^IYCH Z PASIĄ 2o73
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24 - 3l lipca 2(}13

CIPIs

Wakacje Muzyczne z Pasjq sąwzeznaczone dla dzteciimłodzieĘ w wieku od 11 do 15 lat
pochodzących z wojewódźwa kujawsko-pomorskiego itlczęszczających do szkół muzycznych w
klasie skrzypiec, altówki lub wiolonczeli. To rodzaj warsztatów instrumentalnych, których w
naszym regionie w okresie wakacyjnym jeszcze nie było. Proponujemy lekcje indywidualne z
wybitnymi instrumentalistami oraz zajęcia w zespołach kameralnych,warsńaĘ orkiestrowe, lekcje
zkompozycji orazzajęcia aktorskie. Dzieeibędąteż mogły korzystać z kąpieliska pod okiem
ratownika otazz zajęć sportowych. W programie jest również ognisko, dyskoteki i konkursy.
Kolonie zakońcąsię koncertem 30lipca2Ol3 w Brodnickim Domu Kultury.

MIEJsCE

Warsźaty będą miały miejsce w Ośrodku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku,
położonym w odległości ok. 80 km na północny wschód od Torunia nad jednym z piękniejszych
jeziorPojezierzaBrodnickiego. Na terenie ośrodka znajduje się kąpielisko z ratownikiem,
stołówka, sklep, boiska sportowe, miejsce na ognisko, sala konferencyjna- miejsce prób dla
orkiesĘ i zespołów. Mładzięż i dzieci wrazz opiekunami będą zakwaterowani wpawilonie w
pokojach 4-osobowych i tam teżbęĘodbywać się zajęcia indywidualne.
Ośrodek jest strzeżony i monitorowany. Walory turystyczne i przyrodnicze tej okolicy świetrie
sprzylajątwórczemu wypoczynkowi dzieci i młodzieĘ, zaś wykwalifikowana kadra pedagogiczna
sprawi, żeteńezapomniane wakacje romftnązdolności twórcze tkwiące w kazdym młodym
człowieku.

WARUF{KI UCZESTNICT\Ą/A

Uczestnikami Wakacji Muzycznych z Pasjq mogą byó dzieciimłodzieżw wieku od 11 do 15 lat,
które uczęszczają do szkół muzycznychna terenie wojewódźwa kujawsko-pomorskiego i grĄąna
skrzypcach, altówce lub wiolonęzeli.Uczestnicy przyjezdzĄą własnym transportem i na własny
koszt. Wszyscy muszą posiadaó swoje instrumenty, pulpity oraznuĘ, nad którymi będą pracowaó.

WYzYWIENiE

Wyżywienie obejmuje trzy posiłki dziennie w stołówce na terenie ośrodka oraznapolebez
ograniczeń. Pierwszy posiłek to kolacja w dniu ptzyjudu ostatri posiłek obiad w dniu wyjazdu.



II§FORMACJE PRAKTYCZNE

Zalecarrry zabranie stroju kąpielowego, klapek pod prysznic, legitymacji szkolnej, plecaka na
wycieczki, butów sportowych, nieprzemakalnej hrtki oraz ciepłego swetra lub polarą czapktz
daszkiem i kremu ochronnego z filtrem IJV oraz oczywiście instrumenĘ pulpiĘ stroju
koncertowego, nut, zeszytunutowego, ołówka i gumki. Telefony komórkowe,od§llarzaczeMP3,
aparaty fotograficzne, itp. sprzęt uczestnicy przywożąna własną odpowiedzialność.

CELE WARSZTATOW

Promocj a zdolnej młodńeĘ woj ewództwa
Umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenie poźryteczńe czasu wakacyj nego
Pokazanie radości wspólnego muzykowania
Doskonalenie umiejętno ści muzycznych dzięci
Wymiana doświadczeń różnych środowisk muzyczrych
Poszerzenie repertuaru wykonawczego młodych aĘstów
Uatrakcyjnienie wakacyjnej oferty kulturalnej poprzez koncerty w Bachotku i Brodnicy
Umożliwienie dzieciom i młodzieĘ wysĘlieni e przedpublicznością

PRoGF*ĄM

1. Lekcje indywidualne i zespołowe prowadzoneprzez doświadczonych nauczycieli szkół
muzy czny ch i akadem it mvzy czny ch

Skrrypce
o Anna Maria Staśkiewicz (AM Pozrń)

Altówka
o Katarzyna Budnik-Gńązka (UM Warszawa)

wiolonczela
. Alicja Różycka (AM Gdńsk)

warsztatv orkiestrowe
. Rafał Kłoczko (AM Gdńsk)

Ćwiczenia z komporycji
o Magdalena Cynk (ZSM Torun)

Zajęcia aktorskie
o Barbara Rogalska (Teatr Baj Pomorski Torun)

2. Koncerty dla wczasowiczów olazw Brodnickim Domu Kultury (30 lipca 2013)
3. Inne atrakcje: ogniska, dyskoteki, konkursy, kąpiele wodne, plazowanie, spacery po lesie

ZGŁosZ,BI{IA

W terminie do 10 maja2013 uprzejmie prosimy o przesłanie kart uczestrrictwa wrazz dowodami
wpłaty pierwszej ruĘ naadres:

Po MoRSKl E -*oH"Tył" MuzY czNE W To RU N l U

87-100 Toruń



ODPŁATNOŚC

Odpłafuor§ó 7a wbyt na warsztatach wynosi 8 70 PLN (dla człoŃów PTM 6P/o zniżki)

o lruta-270PLN-do 10 nnja2013 (wrazie tezysgrcjipot7 c7g§Ncasumataniepodlega
zwrotowi)

o II rata- 600 PLN - do 17 czswcaŻa13

Płatrości należy dokonywać na konto

Pomorskie go Towarzystwa Muryc urc go
BRE BANK SA 37 1140 2088 0000 5993 0200 100l

Z dopiskiem: Wakacje Muzyczrrc z Pasją

Dodatkowych informacj i udziela:
Mądalena Cynk (Kierownik Warsztatów)
Tel. 501 153208


